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O IEL, entidade vinculada à Confederação Nacional da
Indústria – CNI, atua há mais de 10 anos na capacitação
de empresas e empresários. Seu objetivo é fortalecer
a competitividade da indústria brasileira para a geração
de negócios, com ganho de produtividade e inovação,
além de promover a interação entre a indústria
e os centros de conhecimento.

Educação
Executiva IEL
Há mais de dez anos, o IEL realiza programas que
proporcionam aos líderes e executivos de empresas
brasileiras acesso aos mais modernos conceitos e
práticas de gestão de negócios. Para isso mantém
parcerias com as melhores escolas de negócio do
mundo, oferecendo programas no Brasil e no exterior.
É uma excelente oportunidade para a convivência e o
compartilhamento de experiências com acadêmicos
internacionais com vasta experiência, inclusive no
mercado, e dirigentes empresariais em ambientes
de aprendizagem diversificados e cosmopolitas.

INSEAD
A INSEAD é uma das principais escolas de negócios
do mundo. Possui campi na Europa (França), Ásia
(Singapura) e nos Emirados Árabes (Abu Dhabi),
além de um centro de pesquisa em Israel. Com 145
professores oriundos de 36 países e pesquisadores
que são referência mundial em gestão e em pesquisa
de ponta, a INSEAD revolucionou a educação
empresarial. A cada ano, mais de 6 mil executivos
participam dos programas de educação executiva
da Insead. A instituição, criada em 1957, é parceira
do IEL há 14 anos.
www.insead.edu

O programa
Com foco para a realidade do mercado brasileiro,
o programa foi elaborado para atender às demandas
de um grupo seleto de executivos por capacitação
de excelência. Em sua 15 ª edição, o pensamento
mais avançado, as pesquisas de ponta e as aplicações
práticas mais relevantes são apresentados pelos
principais especialistas acadêmicos mundiais.
É uma experiência intensiva com imersão em período
integral, sessões interativas, estudos de casos
internacionais e brasileiros e discussões orientadas
para resultados no campus da INSEAD na França.

Benefícios e
		 D i f e r e n c i a i s
A quem se
		 d e s t i n a

• Interagir com um grupo excepcional de executivos e construir uma rede para o futuro;
• Compreender as tendências de globalização e avaliar o que elas significam para as
empresas brasileiras;

Empresários, executivos seniores e sucessores
empresariais de empresas brasileiras responsáveis

• Saber como implementar com sucesso uma estratégia, identificando áreas de

pelas definições estratégicas das organizações

melhoria crítica e enfocando as decisões, ações e metodologias;

no exercício de suas funções.

• Alcançar um melhor resultado em liderar equipes de alto desempenho em um
ambiente de negócios turbulento e incerto;
• Ampliar seu conhecimento sobre o papel da equidade na liderança sustentada;

Conteúdo
• Brasil: a busca por competitividade no cenário global
• Liderança justa
• Gestão de equipes de alta performance em condições turbulentas
• Inovação estratégica: resposta a modelos disruptivos
• Liderando a inovação
• O desafio da colaboração global: de equipes às organizações
• Estratégia global de inovação em multinacionais de mercados emergentes

• Compreender os desafios de eficiência e competitividade em operações e serviços
e aprender soluções inovadoras para superá-los.

Corpo Docente

• Albert A. Angehrn

• Javier Gimeno

Professor de Tecnologia da Informação desde 1989, Diretor do

Javier Gimeno é professor de estratégia da INSEAD, onde ocupa

Centro de Aprendizagem Avançada e do CALT - Center for Advanced
Learning Technologies, ambos da INSEAD.

a cátedra Aon Dirk Verbeek em Risco Internacional e Gestão
Estratégica. Javier é espanhol e possui Ph.D. em Gestão Estratégica
pela Purdue University. Desde 2001 leciona Estratégia e Análise
Competitiva e da Indústria na INSEAD em todos os níveis – MBA,

Possui foco na modelagem de dinâmicas de colaboração e

MBA Executivo, Ph.D. e programas executivos de empresas globais

desenvolvimento de novas simulações (codinome: L2C - aprender

líderes. Entre 2009 e 2011 atuou também como Reitor de Programas

a colaborar), que mostram como é difícil ajudar as pessoas
a se envolver em colaborações produtivas, particularmente se elas são muito diferentes e
estão geograficamente distribuídas, e envolvidas em processos complexos como a inovação.

de Executive MBA na INSEAD.
Sua pesquisa atual integra a perspectiva de gestão do risco na análise de oportunidades estratégicas
e foi publicada nos principais periódicos acadêmicos de estratégia e gestão.

Também tem interesse em dinâmicas organizacionais da mudança e da inovação – desenvolveu
simulações usadas nas principais escolas de negócios do mundo – e na concepção e estudo
de ambientes virtuais para troca de conhecimento, de aprendizagem dinâmica de redes e de
agentes inteligentes que operam na web. Possui várias publicações acadêmicas internacionais.

• Felipe Monteiro
Sua pesquisa tem foco em processos de conhecimento dentro
das corporações multinacionais e é líder de um projeto de
pesquisa sobre estratégias de investimento estrangeiro direto de

• Ludo Van der Heyden
Professor de Gestão de Tecnologia e Operações com diversas
cátedras, atua como professor na INSEAD desde 1988 e é
Diretor do Advanced Management Programme. Na Insead
criou o Centro Internacional Wendel para a Empresa Familiar,
foi correitor e Diretor do Zentrum Leipzig, todos na Insead,
e foi professor da Yale e Harvard antes de ingressar na
Insead. Possui diversas publicações em revistas de renome.

multinacionais com sede nos países do BRIC.
Ele obteve Ph.D. em estratégias e gestão internacional na
London Business School. Também tem um LL.B. (equivalente a
JD) grau cum laude da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
mestrado em Administração pela COPPEAD/UFRJ/ Brasil e um
MRes em estudos de negócios da London Business School.

Depoimentos

Agenda do curso

“Programa muito bem estruturado, instrutores de excelente nível

30 DE AGOSTO

2 DE SETEMBRO

e instalações/infraestrutura de muito boa qualidade. Uma excelente

13h30 – Campus tour com a coordenadora local

9h – 13h – Liderando a Inovação

14h00 – Abertura do programa

13h – 14h – Almoço

14h30 – 18h30 – Brasil: a busca por

Tarde Livre

competitividade no Cenário Global

Noite Livre

31 DE AGOSTO

3 DE SETEMBRO

8h30 – 12h30 Boas-vindas/ Liderança Justa

9h – 13h – Liderando a Inovação

12h30 – 14h30 – Almoço

13h – 14h – Almoço

bem no estilo de um MBA rápido, ou seja, o programa te põe uma

14h30 – 18h10 – Gestão de Equipes de Alta

14h – 18h – O desafio da Colaboração Global: de

série de apresentações expositivas mas que te levam a construir

Performance em Condições Turbulentas

Equipes às Organizações

o pensamento, a reflexão. Eu gostei muito da metodologia, da forma,

18h10 – 18h40 – Sessão de Reflexão

18h10 – 18h40 – Sessão de Reflexão

Noite Livre

20h – Jantar de Encerramento

1º DE SETEMBRO

4 DE SETEMBRO

9h – 13h – Inovação Estratégica: Resposta a

9h – 13h – O desafio da Colaboração Global: de

Modelos de Negócios Disruptivos

Equipes às Organizações

13h – 14h – Almoço

13h – 14h – Almoço

14h – 18h – Inovação Estratégica: Resposta a

14h – 18h – Estratégia Global, Inovação e

Modelos de Negócios Disruptivos

Multinacionais de Mercados Emergentes

18h10 – 18h40 – Sessão de Reflexão

18h – 19h – Encerramento

oportunidade para revitalizar conceitos e se atualizar sobre tendências,
além de ampliar o networking e trocar experiências.”
Eduardo Nobrega – WEG

“... Eu fiz e valeu muito a pena. Lá eu tive acesso a uma série de
informações atualizadas, uma série de novas tendências caminhando,

do nível dos professores da INSEAD.”
Marcello Motta - IVECO

“... É a segunda vez que eu faço esse curso. Em 2012 foi minha primeira experiência e em
2014 a segunda. Me chamou a atenção principalmente a estrutura da faculdade, a equipe
de professores. O nível é muito bom, são os professores de MBA da INSEAD. Também o
conhecimento que eu fiz, não só as amizades, mas também o conhecimento profissional e
network que vou carregar para minha vida profissional e até para minha vida pessoal.”

Noite Livre
Rodrigo Morais – Banco Modal

Inscrições
(61) 3317-8906 - www.iel.org.br/eduexecutiva
Mais informações: eduexecutiva@cni.org.br

Informações Gerais

• Inscrições realizadas por meio do preenchimento de formulário no site www.iel.org.br/eduexecutiva;

DATA: De 30 de agosto a 4 de setembro de 2015

• Número de vagas limitado;

LOCAL: Campus INSEAD, Fontainebleau, França

• Os participantes são criteriosamente selecionados, a partir das informações das fichas de inscrição,
para agregar valor no compartilhamento de experiências;

A cidade de Fontainebleau cresceu ao redor do que restava

• O resultado da seleção será comunicado a cada um dos inscritos por e-mail;

da Floresta de Fontainebleau, um antigo parque de caça real.

• Todas as informações fornecidas serão mantidas em sigilo.

Lá, ao Norte da França, encontra-se o Royal Château de
Fontainebleau, um dos maiores chatôs reais franceses.
Este palácio introduziu na França o Maneirismo Italiano,
seja na decoração de interiores seja nos jardins.

Fontainebleau está distante 1h15 e 45 minutos
respectivamente dos aeroportos de Paris, o Aeroporto
Roissy-Charles de Gaulle (CDG) e o Aeroporto de Orly.

Investimento
9 900,00 €

O que está incluído
• Material customizado de apoio
• Certificação
• Materiais de trabalho em inglês e português
• Tradução simultânea inglês/português/inglês
• Almoço no campus
• Jantar de encerramento

Hospedagem
A hospedagem é providenciada pelo IEL
e indicada 6 semanas antes do programa.
A diária é de 155,00 € em apartamento
single com café da manhã e não está
inclusa na inscrição.

www.iel.org.br

